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R magyar református egyház nem vállal
közössége! a régi rend visszakivánáival
B e r e c z k l Albert püspök
Bereczki Albert refonnátus
püspök, aki a keresztyén egyházak világzsinata alkalmából
Amszterdamban tartózkodik, az
egyik holland lapnak adott nyilatkozatában utalt aarra, hogy
a magyar református egyház
legutóbbi zsinata helyeselte a

m

nyilatkozata

magyar kormány intézkedéseit.
Ezt a határozatot olyan érvek
alapján hozták meg, amelyek
Iheológiailag tökéletesen helytállóak. Hangsúlyozta még: a
magyar református egyház nem
vállal közösséget azokkal, akik
a régi rendszert visszakívánják.

lesz az orvosi egyetem
Fontos

újítások

az egyetemi

reformban

Az általános
egyetemi re- kárhelyettese elmondotta, hogy
formmal
kapcsolatban IVeil a karon a jövőben minden hallEmil, az orvosszakszervezet el- gatónak meghatározott vizsgák
nöke kózőlfe, hogy a 20-as cso. letétele után oklevelet keli szeportokba osztott orvshallgatók reznie. A tanulmányi Idő 5 év
* jövőben a kötelező anyagot a lesz- Az órák látogatása kötelebetegágy mellett, a
műtökben ző. Az eddiginél
lényegesebb
szakemberek vezetésével
sajá- hangsúly esik a marxizmus-letítják el- A szülészetet, gyer- ninizmus tudományos
oktatámekgyógyászatot és a közegész- sára.
séglant hosszabb ideig fogják
DrFogarasi Béla, a Páz•tanítani. Az u j módszerek lehe- mány Péter Tudományegyetem
tővé teszik a coelédkönyves gya- filozófiai tanszékének profeszkorlati évef, mert ax eddigi 5 szora hangsuljozia, hogy a kor
év helyeit 6 év lesz az orvos' követelményeinek
megfelelően
képzés ideje.
a bölcsészeti karokat is
ketté
Dr• Sós József
professzor kell .választani egy társadalomés egy
hangsúlyozta nyilatkozatábaan, tudományi-humanisztikus
karra. E
hogy mivel a professzor egy természettudományi
héten csak 3—4 előadást tart, célból a minden alapos tudomáft tanári karnak lesz ideje arra, nyos munka megkövetelése nélbölcsészdokhogy a tanítás mellett tudomá- kül osztályozott
nyos munkával is foglalkozzék. tori képesítések megszűnnek és
A bölcsészkari oktatás
re- helyükbe a kor tudományos köformjáról Lukács Sándor,
a vetelményeinek megfelelő dokpedagógus > .'.-kszervezet főtit- tori képesítés lép.

IWér

A Szovjetunió nem vesz részt
a Biztonsági Tanács berlini kérdést
tárgyaló ülésein
Az Egyesült Nemzetek folyosóián elterjedt hiret szerint Trigve Lye és Ewatt
ausztrá'iai kiküldött elhatározta, hogy közvetitö megoldást keres a nyugati hatalmak és a Szovjetunió között Az Egyesült Nemzetek
e két magasrangn személyisége ebben az ügyben már
többször is
megbeszélést
folytatott. Ezzel kapcsolatban francia ujságirókörőkben rámutatnak arra, hogy
Ewatt legutóbbi sajtónyilatkozata alig leplezve bírálta
az angolszászoknak a berlini kérdésben tanúsított álláspontját.
Az UNO politikai
bizottságának
atom-vitája

munkások követeléseinek elfogadásáról. Kedden
kétszázezer párizsi és párizskörnyéki közalkalmazott követelt béremelést. A vizüzemi alkalmazottak és postások figyelmeztető sztrájkba
léppnek. Más szakszervezetek most nyújtják be követeléseiket a
kormánynak.
Pénteken az összes francia
tengerészek 21 órás sztrájkba lépnek.
Politikai
játékot
űznek az
imperialisták

három nyugati hatalom áítal Németországban hozott
rendszabályokat, nevezetősen a pénzreformot, az üz©«
mi felszerelések elszállítását és a szeparatista mozgalmat, ameiyek hátrányára
vannak a németországi szovjetmegszállta övezet gazdasági életének, merheti-e valaki azt mondani, hogy ennek semmi köze Németországhoz?
Ez a szófizmus netovábbja.
A továbbiakban kijelentette,
hogy a moszkvai tárgyalások még az angol és amerikai küldöttek szerint is
csupán félhivatalosak, nem
pedig hivatalosak voltak.

Visinszkij szovjet kiküldött a berlini kérdésnek a
Biztonsági Tanács napirendjére lü-.éscvel kapcsolatban
a kővetkezőket mondotta.A három nyugati hatalom
Amerika
célja semmi más, mint a politikai játék, amely nem vall
De GauUeí
támogatja
olyan kívánságra, hogy a
Hitelt érdemlő forrásból
S7.embcnálló hatalmak köaz
zött le nem tárgyalt kérdé- érkező hirek szerint
seket békésen
rendezzék. Egyesült Államok kormánya
Erősen bírálta ezutámla nyu- eréiycson figyelmeztette a
hogy
gatiak németországi rend- francia kormányt,
szabályait.
Megállapította, minden ereiét vesse latba
hogy ezek a rendszabályok a poliiikai bizonytalanságok
felszámolására.
Ellenkező
voltak azok,
esetben Amerika öjból megamelyek szovjet részről
fontolja
Franciaország gaxvédelmi rllcnrendszahá"
. I . . / J 1 támogatásának
••
dasági
k érlyokat erőszakoltak,
A kérdéseknek összessége dését. Ezzel a hirrel foglalközvetlenüí érinti Németor-j kozva a francia sajtó meg),
szágot és azt a külügymi-1 állapit ja, hogy az amerikai
nisztercknck, nem pedig a! beavatkozás azt az egyre
eií! erősödő baloldali áramlatot
Biztonsági Tanácsnak
tárgyalnia. Ismét megállapí- kívánja megállítani, amely
totta, hogy Németországban a »harmadik erő* tehetetnincs szó semmiféle blo- lenségét látva, a baloldali
kádról és nem fenyeget éh- erők demokratikus egységínség sem.
Hangoztatta, frontját követeli. Bár Da
hogy lehetetlen szembeállí- Gaulle nem túlságosan néptani a Külügyminiszteri Ta- szerű
Amerikában,
Wanácsot és a Biztonsági Ta-' shington őt akarja uralomnácsot Ha megnézzük
a ra segíteni.

Az Egyesült Nemzetek
szervezetének politikai bizottsága kedden folytatta az
alomerő-bizottság jelentésének vitáját.
Clementis
csehszlovák
külügyminiszter felszólalásában kifogásolta, hogy a
kanadai terv szerint az atomerő forrását egy olyan szerv
kezelné, amely a kapitalista
hatalmak eszköze volna.
A fehér-orosx
kiküldött
hasonló értelemben -szólalt
fel. Ausztrália kiküldötte viszont a kanadai tervet fo
gadta el. A Fülöp-szigetek
képviselője örömmel üdvöé s
u n o k a ö c c s e
zölte Visinszkij javaslatát,
mert az lehetővé teszi, hogy
t á m o g a i f é k
V f d o v l c s
s E é k é s é f kijussanak
az atomellenőrzés kérdésének zsákutcájáMa folytatja
a népbiróság
a
tárgyalást
Kedden folytatta a népbi- tagadta, hogy a szervezke- ból.
A vitát Gerdán folytatják.
róság Vidovics Ferenc és dés célja a hatalomátvétel
társai bü.uigvének tárgyalá- volt.
Visinszkij
sát.
Szlrókai László harmadfontos
bejelentése
Az elnök bejelentette, hogy rendű vádlott
elismerte,
a törvényszéki orvosszakér- hogy a szervezkedés demoVisinszkij
a
Biztonsági
Tatök megállapítása
szerint k á : i-r-ü-nes vn'l és; a jelen- nács keddi ülésén formális
Unger Ernő vádlott
nem legi rendszer megdöntésére tiltakozást jelentett be az el- 4 0 m o d e m
lailc^st
szenved elmebajban. Ungert irányult.
Sztrókai
az
úgylen,
hogy
a
berlini
kérdést
az elmegyógyintézetből át- nevezett hetes bizottságnak a Biztonsági Tanács napi- f ^ a p n a l * a
m u n k á ^ o l c
szállítottak a' fogházbm Ez- is tagja volKs vállalta a hon- rendjére tűzzék. A tanács
után folytatták Szabolcs Ká- védségi rész megszervezését keddi ülésén azonban 9 sza- í j F a r a g é - u l c a i
b é r h á z b a n
roly kihallgatását, aki elis- Beismerte bűnösségét abban vazattal 2 ellenében napiA
Faragó-utcai
hatalmas!
A
rendelkezésre állott toltfcmerte, hogy Esztergomban is, hogy illegális szervezke- rendre tűzték a berlini kérmunkádakás építkezések a be- j tömb korántsincs azonban a
járt Mindszenty prímásnál, désben veit részt,
annak dést.
fejezéshez közelednek. A két- ! két munkásházzal beépítve, mihogy 'tőle Vidovics további résztvevőit nem jelentette
Visinszkij
erre
közölte,
három cineleles épületben mái i helyst lehetőség ldnáIkDzifc ée
szökéséhez segítséget kap- fel és részt vállalt Vidovics
hogy a szovjet küldöttcsak a vízvezeték és gázszere-; m e gfelető fedezet is lest, hos»
jon. Azérl ment Esztergom- szök
tetősében.
ség" nem vesz részt a
lési munkálatok folynak, ugy í zákezdenek a Petőíi-sugárutS
ba, mert tudta, hogy a príberlini helyzetnek
a
hogy meg vari a remény arra, j f f < m t tiépjtéséhM ís, amelyre
más jól ismeri Viaovicsot.
Stemp Gusztáv egyetemi
Biztonsági
Tanácsban
hogy no vem tartan a lakók el- j s z L n t é n h á r o i r , e m e ! e í e s munkásElőbb felkereste Fodor Gyu- hallgató a következő vádvaló megvitatásán.
foglalhatják lakásaikat. Azt a bérházat emelnek, sőt L-alnklát, Mindszenty unokaöcs- lód aki beismerő vallomást
Az ukrán kiküldött csat- 206 e.zer forintot, amit a város j ,
,
, _ .
.
csól. Beismerte, hogy Vido- telt. Bevallotta, hogy vállalviccsal megbeszélést folyta- ta az egyetemi ifjúság köré- lakozott Visinszkij bejelen- most rendkívüli segélyként k a - ! 1 " udvar^rí
K
^
k
.
A
pott az államtól, az építkezés! ***** l e v ö
tolt szahoülzscsoportokínü- b( n a szervezkedés megin- téséhez.
Az ülést szerdán folytat- utolsó részletének fedezéséra helyébe modem
laposteto^á
ködéréről. Vallomása egyes ddását,
fordilják.
óvodát építenek.
részeit a vádlott' folyéko-' V hárr-nhá szertián foly- ják.
A két munkásházban összenyan lelte meg, azt azonban laJLjjúk.
Második
napja
tart
sen 40 lakás áll majd rendelkea francia
bányászok zésre. 36 kétszobás és 4 egyszobás lakás épült. Valameny- egy Bía'ymaii préshi*
sztrájkja
nyi modern összkomfortos, előA francia bányászok álta- szobával, fürdőszobával, a két- Kedden délután Katona F&Polliit, az angol kommunista
Görögországján az utőbbi naria —
Erzsébet, . Szatymas
494.
párt főtitkára kijelentette, há- lános sztrájkjának második szobás lakásokat még 'külön;—„
pokban 19 demokratát végez-

ború esetén olyan általános | napján a bányavidéken tel
t < * i frrvl* w, „darrvt.tk
n m ti.
A n —
•
_
tek ki. Athénben több mint. Císztrájkot
rendeznek, amit
Angjes nyugalom van. Az iparlia még nem látott.
400 embert tartóztattak le.
A párizsi városi vizmüvek és ügyi miniszter kijelentette,
A román nemzetgyűlés elnöki a köztisztasági szolgálat alkal- hogy a -kormány kész a bátárgyalni. A
tanácsa mintegy ezer elítéltnek mazottai ÍM órás figyelmeztető nyászokkal
megkegyelmezett,
életfogytig- sztrájkba léptek. Reggel óta a nagy bányászszakszervezelani és kényszermunkára elitél- város egész területén megszűnt tek vezetői szintén készek
tek is vannak köztük.
a vízszolgáltatás.
tárgya lui. de csak a bánva-

WC vet is felszerelték. BeállitotIák a kályhákat, amelyek fa- bői. A szikrától a körülötte
és szénfüfésre egyaránt alkal- 1ev6 száraz, gyúlékony anyamasak. Arról még nincs dön- gok nyom ta n lángralobban tok
tés, hógy a 40 lakást kik kap- és felgyújtották a présházat is.
ják. annyi azonban bizonyos, A szegedi tűzoltóságnak sikehogy az összes lakást munká- rült megállítania a tüzet. A k >.r
soknak juttatják.
kétezer forintra becsülhető.

o
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Háza"
személyi
előadóját

Elfogták

A belügyminisztérium államvédelmi osztályának népügyészíégi kirendeltsége
Szegeden,
szüleinek lakásán elfogta dr.
Bálint
Lajos ügyvédet, aki a
Nyilaskeresztes Párt
szegedi
körzetének alelnöke voflt 1944
okióba- 8-án Gera >fő(estvér«
egyenes kérésére felrendelték a
liüség Házába és Üt a személyi

ás fegyelmi ügyek országos előadója lett. A Vörös
Hadsereg
közeledtére Szálasival
együtt
menekült nyugatra. 1916 július
15-én visszatért és azóta Szegeden szüleinél bujkált. Kihallgatása után átadták a népügyé-,zségnek és rövidesen a népbiróság előtt felel telteiért.

„Szegerfnefc n é p e , nemzetem b ü s z k e s é g e .

üessutfi-olffient avató:! a Marglt-u'cai
úttörőcsapat
Hétfőn volt száz esztendeje
annak, hogy Kossutli Lajos emlékezetes nagy beszédét elmondotta Szegeden. Ebből az alkalomból a Margit-utcai általános iskola Csorna Gyula igazgató vezetésével gazdag műsora
ünnepségsorozatot rendezett Az
Ünnepségek kiemelkedő
része
volt az iskola úttörő csapatának
otthonavatása•
Az úttörőcsapat
alig egy hónap alatt saját erejéből, ezer a p r ó ötlettel szerezte meg a hozzávalót otthonához, amelyet most ízléses feliratok, képek díszítenek, az ablakokat függöny csinosítja, a
bútorok pedig a modern egyszerűség elvét követik, söt az
egyik sarokban még saját r á dió is meghúzódik. A kényelmes kis ultörőotthont
Kossuthról nevezték el. Kovács Alajos
vármegyei és Jets Antal városi
uttőrővezető adta át rendeltetésének az u j Kossuth-otthont,
•melynek berendezése Gajdos
Sán< lornó u'áörővczotő érdeme.
Hétfőn délután az iskola ünnepien feldiszitélt tornatermében zajlott le a Kossuth-ünnep*ég. A mai Kossuthról mondott

N e késsen el

pécsi koksz- é s szénszükséglelét

C S A L A DEZSő-nél.
beszerezni. Zrinyi-u. 4.,
Telefon: 2 - 2 7 .

Manka értelmes négy éves
kisleány• Szereti a
felnőttek
társaságát, akik tréfásan
kis
ütegnek szólilfák
komolysága
miatt. Reggelenként
gyakran
találkozom
Marikával.
Egyedül indul a napközi
otthonba.
Marika m a m á j a a napokban
panaszkodott, hogy nem tudja miért, de a kisleány
teljesen megváltozott.
Nem bátor
többé,
fél a sötétségtől,
nyugtalanul alszik s álmában
sokszor sikongat.
A kisleánynak eztt a megváltozását néhány napja én is
megfigyeltem. A járdán nagy
ivben kerülte a sötét pincealjlakokat s ilvenkor
erősen
megszorította a kezemet, szinte bclérukapaszkodott. A félelmen kivül egy .másik változást
is észrevettem rajta. Megváltozott a beszélte, a kiejtése. A
kulyát kutvácskának, a cipőt
cipőcskénck, sőt még a h á runk elölt álló tejes jól megtermett lovát is tavacskának
nevezte.
Legközelebb alaposan vallatóra fogtam a kisleányt. Kiderült, hogy a pinceablaktól
és általában a sötétségtől azért fél, mert a boszorkányok
és az ördögök is a sötétségben
tanyáznak.
Amikor a sarkon egy hatalmas farkaskutyával találkoztunk, Marika
összerezzent.
Azelőtt sosem félt a kutyáktól. most Ijedten
húzódott
tőle.
— Ugye engem nem esz meg

Négy újjáépített
iskolát
avattak
Szentesen

SaCrdR, 1948 o i M b e r 6.

N e m k a p kegyelmet,
a k i üzletszerűen folytatta
a z árdrágítást

Szentesen négy iskolát állítottak helyre az iskolák á l lamosítása óta. A városháza
dísztermiben rendezett átvéA pénteki minisztertanács
teli ünnepségen
Szegedről
—
mint ismeretes — elfoCsontos Dezső építés- és közmunkaügyi igazgató
jelent gadta a gazdasági természemeg, valamint dr. Bóka Fe- tű bűncselekmények elköverenc tanügyi titkár. Mindket- tésével kapcsolatos kegyelten beszédet mondottak és mi rendeletet. Hajdú Gyula
hálával fordultak a roham- államtitkár a rendelet részmunkások felé, akik az egész leteiről és végrehajtásáról a
országban, így Csongrád mekövetkezőket mondotta: Az
yében is, fáradságot nem igazságügyminisztérium hiiméive, szabadidejük feláldozásával vettek részt az is- vatalból fel ül vizsga! ja a közkolák újjáépítésében, a Ma- ellátást veszélyeztető bűngyar Dolgozók Pártja pro- cselekményekben hozott Ítégramjának megvalósításában. letét, ha a" kiszabott bünteKovács Pál igazgató szólalt tés az orszáf? gazdasági helymég fel az ünnepségen, az zetében beállott lényeges jaiskola diákjai pedig szava- vulás folytán ma már lulsálatokkal, népdalokkai és jelenetekkel tették hangulatossá a műsort.

f

gosan súlyosnak mulatfcCH
zik. Miridazok a személy; k»
akik cselekményeiket az

akkori viszonyok között

é ' c í f r n i i ' a < tásuk

miatt

követték el és igazoltnak látszik, hogy hasonló hímcscickincnyt nem
köveinek el, számíthatnak hivatalból való kegyelmi felülvizsgálatra.
5 ezer főt érint a készülő rendelet. Természetesen
azoknál szó sem lehet kegyelemről, akik üzletszerűén és folyamatosan követték
el az árdrágítást.

tartalmas előadást Kapóst Jánosné tanárnő, m a j d az úttörő
énekkar és az iskola dolgozó
tanulóinak énekkara szerepelt
sikerrel. Kaposi Ilona tanuló A Viir3skeres nfókoHS z a b ó Andrást é t B á n S á n d o r hísngvprsenye
Ady-verset szavalt Győri Imre
hegedűverseSzabó András és Bán Sándor diáját, Brahms
sága
a
tanyai
iskolákért
dolgozó iskolás pedig Kossuth
zongoraművészek
hangverse- nyét és egy Bach-müvet. A»
szegedi beszédét mondta el. Az A Vöröskereszt nőbizottsága | eveztek hétfőn a Konzsrvató- I. dijat nem adták k), csak a
ünnepség után a rendőrzenekar- szombat délután a iDolgőzók az ; n n m nagytermében a budapesti II. és n t - a t , azonkívül hőrom
:
ral együtt az iskola úttörői, ta- iskoláért* mozgalom keretében : nemzetközi Bartók-verseny mü- diplomát.
Egy ilyen diplomát nyert Ernári kara és az ünneplő közön- műsoros teadélutánt rendezett. sorszámaival. Mindkét művész
délyi Tstván. Az eredményhir_
Bach
Partitáját
a
d
t
a
e!ő
terA
bevételt
az
iskolák
egészségség az Aradi-utcai Kossuth em" mészetesen különbözö felfogás- detés u t á n nyomban lekötötték
léktáblához vonult fel, ahol ad- ügyi felszerelésének megvásárlá- ban. Szabó András teljes ott- egy-egy hangversenyre Zürichbe
digra megjelent Gváni Imre fő- sára fordítják.
honossággal mozgott a két Bar- és Lausannebe. A közeli hetekVasárnap délelőtt a városhá- tók-műben (Improvizációk ma- ben d r Erdélyi Párizsban a d
ispán, valamint a váras), a r e n d őrség, honvédség és a közületek za közgyűlési termében a Vö- gyar parasztdalokra és Két ro- hangversenyt es i t t dönt a felképviselője. Csorna Gyula igaz- röskereszt vezetősége ünnepség mán tánc); Bán Sándor Bar- kínált amerikai ajánlatokról.
gató, az ünnepségsorozat rende- keretében adta át 36 tanyai és tók suitet játszott és Ravel
zője tartott itt lendületes beszé- külterületi iskolának elsősegély- Ondine cimü müvét. A művé(*) F i g y e l e m ! M á t ó l köztiszek budapesti szereplése elé
det, amelyben az 1848-as ese- nyújtó ládáját, falra szerelhető nagy várakozással tekint Sze- v é á s z í n h á z i e l ő a d á s o k e s t o
ihények és a mai idők között víztartályt, vödröt, törülközőt és ged. közönsége annáj is inkább, 7 ó r a k o r k e z d ő d n e k , x
szappant. Meghatott szülők kö- mert, mint ismeretes, az októvont párhuzamot.
(x) Fi-cher Annié zongoraFelhangzott ezután a Kossuth szönték meg a Vöröskeresztnek, ber 15-én kezdődő nagy nem- est 8-án, pénteken, Tisza féi 8.
nóta, m a j d a Margit-utcai Is- hogy gyermekeik egészségével zetközi versenyen a muzsikus- (Koncert.)
világ színe-java vesz részt.
(x) Fethivitet A színház k é t
kola úttörői a Szózat hangjai törődnek és biztosították, hogy
minden
igyekezetükkel
támooperabérletet hirdet. Az »0«mellett koszorúzták meg a z emGenfben
100
he^rdSo
hozat
és. »D«-bérlet 8 - 8
operaelőgatják további munkájukban.
léktáblát.
jutott a döntőbe a szegedi
adásra szól. A két bérletérti
Simon
Béla
az
MDP
nagyszedr. Ei'díiyi István
Este áz úttörő csapat 150 kis
való jelentkezés határidejét T-ig
nevében
tagja vidám műsorral fejezte be gedi pártbizottsága
meghosszabbították. A színház
Déry
Pál
után
most
egy
máVöröske- sik neves szegedi művész genfi kén mindazokat, akik ezekre
a napot. Méltán illeti elismerés ígért támogatást a
ezt az iskolát és vezetőjét az resztnek.
sikeréről számolunk be. Dr. Er- a bérletekre jélcntkeani kívándélig
détjn István hegedűművész részt nak, hogy csütörtökön
ünnepségek
megrendezésééri,
vett a genfi nemzetközi zenei jelentkezzenek az MNDSz heannál is inkább, ment a Margit- í a k a r m á n y és 100 hegedűs éles lyiségében (Tisza Lajos-köruti
utcai általános iskola volt az
B U R G O N Y A versenyen
versengésében bejutott az elő-, 57). Hivatalos idő délelőtt 9—
egyetlen Szegeden, amely flyen
kg-ként 40 filléres árban, va- majd a döntőbe. Hatalmas fel- 1 és délután 4 és 6 óra között.
nagyszabású ü nn/pség keretélamint fehér b a b kapható. — adatot kellett megoldani Erdé- A bérietek 4-től 80 forintos
ben áldozott Kossuth és a 48nyolchónapi
Szegcdi Földműves Szövetke- lyinek. Eljátszotta Mozart A- árban kaphatók,
as hősök emlékének.
dur versenyét, Bartók rspsző- részletfizetésre.
zetnél, Szent Mihály-utca 6.

Színház © cMüvészet

a farkas, ha az erdőbe
megyek? — kérdezte, amikor kis.
sé távolabb értünk. —
Ekkor m á r megértettem m i
változtatta meg Marikát. A
gonosz boszorkány, a tüzes
ördög, az élesfogu farkas és
a többi félelmetesnek feltüntetett mesealak. Eddig oly n y u godt éjszakáit Is ezek a szörnyek telték nyugtatanná.

m

Marikát rosszul
nevelik,
olyan meséket hall, amelyek
ártanak élénk gyermeki f a n táziájának. Pedig a gyermek
helyes nevelését ebben a korban kell megkezdeni,
mert
amit ilyenkor Lát hall, tanul,
egész éleiében
befolyásolni
fogja. Ezért fontos az, hogy
már a napközi
otthonokban
ló nevelők kezébe kerüljön a
gyermekMarika megváltozása a régi
óvodákat juttatta
eszembe.
Nem törődött azokkal jóformán senki. Igen gyakori volt
az, különösen a
falva khan,
hogv az óvónő hisztériájáról
volt hires. A régi óvodák helytelen nevetési módsze-C különösen a trém-yse
mondásban. az agyonhinutlatásban és
némely helyütt szinte a tudatos elbulitásban
nyilvánult
meg.
Volt olyan óvoda, ahol szenteket akartak nevelni a gyer-

mekekből és egész nap agyonimádkoztatták ' őket.
Másutt,
különösen o t t ahova jobbmódu gyermekek jártak, a köszönés, hajlongás, a
»puk«
kedli* és néhány névnapi vagy
születésnapi felköszöntő megtanulásában merült ki a gyermekekkei való
foglalkozás.
Kis majmokká nevelték ő k e t

doltak, hogy a régi mesét is
lehet megfelelő formában e ' ő adni és nem kelt a gyermekbe
belenevelni a félelmet, a n c m Iétező szörnyektől való rettegést.
•

A napközi o t t h o n o d a nyári
szünet után csak néhány hete
nyitották meg kapuikat s meglepő, hogy a gyermekek ilyen
A külvárosi »rongyos« óvomennyit
dákban pedig a dolgozók gyer- rövid idő aiatt
>tanultak.' Ha vendég érkemekét m á r kiskorában arra
zik, az óvónő nem győzi őket
szoktatták, hogy az ütésért, a
•sprodukállatnH- Különösen a
pofonért még panasza-aj sem
kisebbek, a
két-háromévesék
meliet. Néha azután valamelyik »méltóságos«, vagy »ke- arcán lá'ni, hogy nagyon un.
Iák a sok versikét, verses já.
gyelmes* asszony is ellátogatékot s az állandó
»Szereptott ezekbe az óvodákba, adott
néhány szem cukrot a gyer- tést.*
mekeknek s ezzel megmulatNéhány óvónő m á r
rájött
ta, hogy milyen >jók«
a2
arra, hogy a gyermekeket job>urak.<
ban érdeídi a sablonos verseknél az énels, a mesa és a rajz,
Marika megváltozása nem
a színes ceruza. A sok tanulás,
hagvo;t nyugodni. Ellátogatkülönösen a kisseb beknek nem
tam néhány szegedi napközi
is használ. ,4z óvónőnek pedig
otthonba, hogy meggyőződjem
a gyermek érdekeit kell szem
arról, mrnnyire érteit k meg
az óvónők az uj
szellemet, előtt tart'ni. n e m azt, hogy
esetleg milyen dicséretet kap
mennyiben
változott
meg
azokb n a gyermekek
nevelése. ő a szépen szereplő és tegyük
hozzá, jól dresszi-ozott gyer— Nincsen u j mese — han- mekért.
goztatta a legtöbb óvónő —,
Nem elegendő az. hogy a
kénytelenek vagyunk a régid,unok áriának a dol .ozó «züeket előadni Alihoz nincsen
lőknek nyuöo t nagv ajándéidőnk, hogy uj. aktuális mekában. a napközi ódiumokban
séken törjük a fejünket
tisztaság, jó koszt v á ' j a
a
Arra azonban kevesen gon-

gyermekeket. Az óvónőknek i<?
hiva'ástudrduk n:a a tatán kell
állniuk. At kelt érezniük, hogy
ők vetik mog a jövő nemzedék
fejlődésének alapjait s ezeknek az alapoknak jóknak kell
lenniük. Ezért az óvónő legyen j ő pedagógus,
legyen
meg a gyermekek neveléséhez
szükséges felkészültsége. Ha
pedig ennek hiányát érd, ne
restetlen
tanulniAz óvónőkön múlik,
hogy
a Marikák és a Ids Andrások
n e féljenek a sötétségtől, a
nemlétező szörnyektől.
Az
óvónők feladata, hogy haladjanak a fejlődéssel, megismerjék az u j meséket, amelyek
h a nem is nagy számban, d o
m á r vannak, vagy pedig alakítsák át a meglévő mevékel
ugy, hogy azoktól nyugodtan
tudjanak aludni
» a gyermekek.
Egyik este átmentem MarU
káékhoz és meséltem neki. .4*
apró
buzamagról.
a szántóvető paraszt; ói, a molnárról,
a lisztről és a kenyérről
szólt
a me*e- Marika örült és k rdé'étből tátim,
hogy
meg'rtet'e az iga: mesét. És nem'
csak M r ka h <nern
minden
gyermek
m.-nc t né és szivesebben
is hallgatná
a való
élé ből mer !el' tört
netekt,
amelyek érde' e'ehbek.
mini
az üveghegyek és a k- csat/,l,r-, forgó nato'ák h-zvg vit,igában lejátszódó
m-sék.
Pozsony
S ándor

DP LMAGYARORSZIK
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Laikus birák a járásbíróságon,
törvényszéken és a táblán
Az ignzságügyminiszlérinmban "elkészült a bűnvádi
perrendtartás novellájának
tervezete. A törvény hatálybalépésétől kezdve büntető
ügyekben főtárgyalást a törvényszék nagytanácsa, illetve a járásbíróság kistanácsa
előtt kell megtartani.
A törvényszéki egyes bíráskodás megszűnik.
A kistanács elnökből és két
ülnökből áll. Az elnököt a
járásbíróság bíráinak sorából egy év tartamára a törvényszék elnöke jelöli ki, az
ülnököket pedig egy hónap
tartamra a járásbíróság elnöke sorsolja ki a külön
rendelettel kijelölendő érdekkcpvise'eti szervek által
javaslatba hozott egyének
közül. Az elnök e minőségében közhivatalnoknak tekintendő és a birákéval azonos
büntetőjogi felelősséggeltarSo'ik

A törvényszék nagytanácsa elnökből és négy tagból
áll. A nagytanács elnökét és
egyik tagját a törvényszék
elnöke a bírák sorából egy
évi tartamra jelöli, három
tagját, az ülnököket a jegyzékbe felveti személyek közül egy hónap tartamára kisorsolja.

A nagytanács hatáskörébe tartoznak azok a bűncselekmények, amelyekre a törvény 5 évnél
súlyosabb börtönbüntetést irelő, továbbá a sajtó utján elköveteti bűncselekmények, a hűtlenség
bűncselekménye,
külföldi fizetési eszközzel elkövetett
bűncselekmények,
hivatalból
felhatalmazásra
üldözendő rágalmazás és
becsületsértés.
Mindkét tanács ítélete ellen
— egyes kivételektől eltekintve — fellebbezésnek van
Három levél
helye. Fellebbezés esetén a
kisíar.ács ítéletét mindig az
gyerekektől
ítélőtábla, a nagytanácsét
194 írat
irunk•
Mindenfeli. pedig'az ítélőtábla, illetve a
mnnlcaverseny van• Rákosi Má- kúria bírálja felül. A felleb-

tyás minden iskolát újjáépíttetett. Szeptemberben
az ifjúság
már
az újjáépített iskolákba
ment tanulni. Az ifjúság szeretettei gondol Rákosi Mátyásra,
akinek fejében megszületett az
a gondolat, hogy az iskolákat
újjá kell építeni, hogft a sok
egészséges gyermek ne járjon
szennyes, piszkos iskolába, hrC
nem járjon rendes, tiszta iskolába. Ez a gondolat
nemcsak
megszületett fejében.
hanem
végre ts hajtotta. Iskolánk most
már szép, tiszta és egészséges.
Vidáman jönnek a gyermekek a
kitárt szárnyú tiszta iskolába.
Az ifjúság megköszöni
Rákosi
Mátyásnak, a Magyar Dolgozók
Pártjának' és még az MNDSz
asszonyainak
is, akik
fáradalmat nem ismerve dolgoztak
az iskolákban.
Harmatos Irénke VII• oszt.
Köszönjük a Magvnr Dolgosók Pártjának, amit 07. isko-

Szeged 208 ezer forint
rendkívüli államsegélyt kapott

Az Országos Tervhivatal tot kapott. A városok a segéhozzájárult anhoz, hogy több lyeket legnagyobbrészt kislar *
vidéki város rendkívüli állambezési tanács öt tagból áll, segélyt kapjon. A kétmillió fo- kiás, szociális berendezések, ütelnökét és két tagját a fel- rintot kitevő Jelentékeny öszr és hídépítésre használják félj
kongresszus
által
elfolebbezési biróság elnöke a szegből Szeged 206 ezer fo- gadott
határozati Javaslatállamsegélyben részesül.
birák sorából egy év tarta- rint
ban az ifjúság helyét kövemára jelöli, két tagját pe- Makó 20 ezer, Szentes 30 ezer, teli
az üzemi küzdelmek elCsongrád
pedig
a
legnagyobb
dig az ülnököjc jegyzékébe összegű segélyt, 300 ezerforin- ső soraiban.
felvett személyek közül három hónap tartamára kisorsolja.
A lervezet rendelkezéHogyan termelték ki a növénpsemes
sei nem érintik; a vizsgálatra és egyes nyomotelepen a esipősségmenfes
zati cselekményekre vonatkozó birói hatáskört,
a fiatalkorúak bíróságá>30 métermáraa
nemesített nefc. Bár a kalocsai paprikaknl
nak hatáskörét, a népcsipösségmentcs
vetőmaggal túra korántsem olyan régi, mim
bfróságnak háborús és
1500 holdon lehet termeim jö« a szegedi, a kalocsai termelők
népeücncs bűntettekre
vőr© az édes, csipősségmentes már régóta foglalkoznak a est
vonatkozó
hatáskörét,
szegedi paprikát* — hangzott el pösségmentes paprika termesz*
az uzsorabfróságl különhétfőn a mezőgazdasági tervér- téaével.
Viszont a szegedi fok
tekezleten. Még a szegedieknek defcen egésxen más feltétetek
tanács hatáskörét, tois feltűnt ez a nagy szám, ép- állnak rendelkezésre, mint Kar
vábbá a l
pen ezért információért a Nö- tócsán és már az eddigi kísérvedéki
vénytermesztő és Növényneme- letek során is sikerült iBre, za»
hatáskörét.
sitó Kísérleti Állomáshoz for- matra a kalocsainál lényegeA rőgtönbiráskodást a tőr- dultunk, ahol ennek az édesne- sebben finomabb csöveket kivényszéknek kijelölt nagy- mes, csipősségmentea papriká- termelni. A kalocsai csipósségs
tanácsa mint rögtönitélő bí- nak a kikísérletezéséről sok min- mentes paprikának régebben na*
gyobb is volt a keletje és épróság az érvényben levő jog- dent megtudtunk.
pen, mert nem volt csípős,
szabályok szerint gyakorolAz előzményekhez hozzátarto- könnyebben lehetett elhelyezni.
ja. Az uzsorabiróság hatás- zik az, hogy a Szeged és KaA szegedi kísérletek abban
körében a törvényszék nagy- locsa között évtizedek óta tartó
tanácsa, illetve a járásbíró- versengésben Kalocsának sike- az irányban folytak, hogy a
ízben, zamatban múlja
ság kistanácsa mint uzso- rült nagyobb paprikatermő t e - szegedi
rületet művelni, mint Szeged- felül a kalocsait, ami most máz
rabiróság jár el.
teljes mértékben sikerült is. 23Í

szegedi

paprikái

Töb.b munkát kérnek a szerelők

parcellán folyt az idén a kii
sérlet. A legeredményesebb 30—>
50 tövet kiemelik a parcellákbői
és most ennek a hozamával fű*
Iyik tovább a kitenyésztés. V

Szenet takarítanak
meg, csökkentik a hálózati Nagvaráitu árdrágítás
energiaveszteséget a villanytelep
dolgozói
és sikkasztás
gázgyár emelet- reállított alkatrészek megér- adatot természetesen napi a Ligás Ké&ia Rí ná!

A szegedi
magas, tiszta nagytermében, keznek Budapestről, akkor munkájuk mellett végzik el.
A gazdasági . rendőrség őris
Az elmúlt napokban kü- zetbe vette Biner Alfrédot, a
a gépek és kapcsolótáblák a kitűzött idő előtt elkészíbonyolult világábam sainte tik a javítást. Attól kezdve lön mühelyértekezlctet is Ligno Kémia Bt. ügyvezető igaoi
csöndes dohogással zakatol nyolc óra helyeit tiz órát tartottak a szerelők. Gál Al- gatóját és Kovács Dénesnét, *
egy alig hat méter hosszú dolgoztak naponta ésí'megfe- bert elvtárs, üzemi párttit- vállalat alkalmazottját. A nyogép: az egyes számú turbi- szilelt munkával sikerült is kár szólt itt hozzájuk. Fel- mozás megállapította, hogy Bfi
na. A látogató első pillan- őt nappal előbb üzem beállí- hívta a figyelmüket, hogy a nerék nagymennyiségű bányafái
megengedett IGA
tásra nem is tulajdonit en- tani az egyes számú turbi- napi nyolc óra munkaidőn adtak eiár* ahelyett
210 forintérlL
nek a turbinának olyan nát. ötszáz mázsa, vagyis öt belül i s lehet többletmun- aforintos
hároméves terv villamosítási
takarítottak kát végezni
nagy jelentőséget, pedig ez vagon szenet
programja kapcsán pedig más}
a gyár szive. Ha ez a gép meg ezzel az üzemnek, csökfélmillió forintot felvettek ét
leáll, akkor kialszik a vil- kentették az önköltséget és
J o b b a n sietek
ebből 725.000 forinttal nem tud-í
lany, megszűnik az áram- egyben példát mutattak töbnak elszámolni. Megállapította}
a munkával
a nyomozás, hogy mindkette®
szolgáltatás nemcsak Szege- bi dolgozótársaiknak is.
Másnap reggel
azután a hiányzó összeget saját céí-j
den, de a szegedkörnyéki
megtörtént
a
csoda.
Kopasz
jaikra költötték.
lánkért
tett.
községek egész sorában. SzöA
villanytelep
László elvtárs,
művezető
Tavaly még piszkos volt az regen. Deszken, Kiszomborszerelőmunkásai
iskolánk. A szünidőben szépen ban, Ápátfalván, Magyarcsaszokás szerint kiosztotta a
kimeszelték é s amikor az iskoszerelési munkákat, ki hova
sem
maradtak
alul.
Már
a
nádon,
Csanádpalotán,
KaLEGÚJABB
lába mentünk, szép tiszta volt
menjen a városban, hol romaz iskola. Az ablakokat becsi- kasszéken, Dorozsmán, de szakszervezeti kongresszusA
monarchofasiszta katonalott
el
a
vezeték
vagy
másnálták, a padlét beolajoztáfc, még Hódmezővásárhelyen, ra tett felajánlásukban megság körében napról napra nö«
az ajtókat befestették. Most Makón és a lúdvári szivaty- fogadták, hogy csökkentik a egyéb. Ilyenkor mindig tu- vekszik a zűrzavar és a bommár örömmel jövünk a szép, tyuknál is.
hálózati energia veszteséget, domásul vették ezelőtt a be- lás. .Az athéni kormány csapatai
tiszta, csinos iskolába. Vigyázamely jelentős károkat okoz oszlást, de most egymásután nem akarnak tovább harcolni
ni is f<j~nnk, hogy amit nekünk
Naponta száz
mázsa
az üzemnek. Ezeket a háló- szólaltak meg:
testvéreik ellen. Egész sor támegcsináltak, szép, rendben te
szenet
takarítunk
zati viilanyfogyasztásokat —
— Én el tudok m e n n i m é g ! b o r n o f c o t 'elmozdítottak helyétartsuk, fts ezt nekünk a demo.^J^
^
^
t
krácia adta. A Magyar DolgoAz elmúlt hetekben a szo- amelyek sokszor csak abból több helyre is. Kérek t ö b bzonyultak
a szabadságharcosok
zók Pár!ja és az MNDSz fél- kásos évi javítást kellett el- adódnak elő, hogy egy faág munkát.
ellen.
t évárosi asszonyai segítettek a
ráhajlik a villanyvezetékre
— Majd jobban sietek a
AZ OTTAWAI jugoszláv kö%
szép, tiszta és rendo3 iskolá- végezni a turbinán. A na- —, nem mérik sehol az
gyobb javítani valókat Bu- árammérők és igy az értük munkával és másutt is vég- vétség ügyvivője és a követség
hoz. Köszönjük is ezt nekik.
dapestre küldték, a többit
6 tisztviselője Tito árulása mis
Peeák János
pénz sem folyik be. zek még javítást.
itt végezték a villamosmü iáró
Mindenki jelentkezett vé- alt lemondott állásáról.
Hála levél.
Most
ezeket
igyekeznek
miNápolyban a szakszervezett
A Magyar Dolgoz, ék Pártja javítóm ühelyénekmunkásai. nél több helyen felderíteni gül, mindenki több munkát
Az egyik napon Schwarz és a veszteséget a legkisebb- kért, pedig ezért nem jár tanács általános sztrájkot renvezetőségének, Szeged.
Kedves Vezetőség! Köszönjük Mihály elvtárs, az üzemi bitöbb fizetés. Minden fize- delt el a fémipari munkások
mi, proletárgyermekek iskolánk zottság elnöke eléjük állt és re csökkenteni. Ezt a fel- tésnél többet jelent azonban követeléseinek támogatására, de
a sztrájk időpontját még nem
helyrehozását. A tantermek, fo- igy szólt:
számukra, hogy a szakszer- határozták meg. Kómában a vályosók tisztításának hozzájáru—
Elvtársaki
Tudják
vax
UrílUáos
étseerckérl
igen
vezeti kongresszus munka- rosi alkalmazottak sztrájkja folását is köszönjük. Mi is munkások vagyunk, csak mi az lamennyien, hogy amig ez magas árat fizet Fischer éksze- versenyéből kivehetik a ré- lyik.
őszünkkel dolgozunk a pártnak. a turbina áll, addig a rosz- rész. Klauaál-tér 3.
szüket. A verseny kiértékeI n avval hálálom ezt meg,
szabb hatásfokú gépeket kell
lésére a hónap végén kerül
hogy vigyázok a faiakra és még használni. Ez pedig napi 100
H I T
4 sor. Biztosak vagyunk benjobban iparkodok a tanulással. mázsával több szénfogyasz- L n t é z A X
tiiziíelyek
ne, hogy a villanytelep szeREMÉNY
Üdvözlet: Kovács Ibolyától, a tást jelent. Minél előbb el levesfőző Kov>cs tüzhetyral: tárában relői nem fognak
lemaBzfllén-iskola I I L ieány oszt. kellene hát végezni a mun- fistök m m m Szt. Ferenc-ti. 13.
radni!
OSVÁTH
tanulója.
kát, hogy ezt a mennyiséget megtakaríthassuk.
SOR áJEGY
DLGÁSZ
legújabb varrágftpek,
Ot nap — őt vagon
szén
r á d i ó k , kerékpárok
főnyeremény
teffitiiesf,tisztit
legelőnyösebb reszletre
Többet nem is
kellett
Kolemen-u. II.
mondani.
A
javítóműhely
R l i t n r t iMoicsóíban vásárolhat
jótállással r h A r w r
q é p U z l e t b e n
DUIUI l M a n e t batorrak tárában minden dolgozója nyomban
Húzás t oki. 16 és 19
*—
J T Riss-utca \ T e l e f o n : 741.
Mikszáth K.-n. 19 sz. udvarban megfogadta, hogy ha a hely-
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CSEPEL MOTOR,
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U n A ,

Hetven mázsa hazát leketézett el
három vásárhelyi
szélhámos

Mórarárosfstk Ogyteeai
A
HM esti pártnap két helyen lesz
Négy, három ó s fó', mJusSá! évi börtön
megtartva és pedig: Móra L a
KISEBB ZÁPORESŐK
Móra-utcai pártházbon. a Móra
Varga Tóth Imre kötszö- meg és annak, árához 10 sdfa
II. a Délibáb-utcai nártházbaa
I d ő n k i n t élénk északnyugati, északi szél, változó
vősegéd,
id. Hegedűs János- zalék hasznot i* hozzácsaplel h őzet, többrelé kisebb záporeső. A hőmérséklet to- A kerületet a Hajnal-utca ossza né sz. Nagy Eszter háztar- nak. A gabonavásárlásókksl
ketté.
Mindenki
a
saját
párthevább süllyed.
lyiségébe menjen. Fontos érte- tásbeli és Székely Szűcs Er- még egymást i s becsapták,
n ő vajmester* hódmezővá- különösen Hegedüsná, a k i
IGEN ALACSONY A TISZA
kezletet tartank.
magasabb
sárhelyi lakosok a közellá- minden léteit
A Tisza igen alacsony vízállással Záhony 6s Tokaj
Alsóváros I.
figyelem! tást veszélyeztető
súlyos áron számított.
közölt árad, máshol apad. Vizének hőmérséklete SzePártmunkásaki,
bizalmiak, bűncselekmény vádjával állKésőbb azután,
umikor
gednél 16 fok Mai tiszai vízállások: Csongrád 233 (9), szemináriumra jelöltek és az tak kedden a szegedi mun- már összegyűjtötték a 70
J
összes aktívák pártnap előtt kástáróság Margfta-tanácsa mázsa búzát, az egész racnySzeged 142 (9).
egy órával, 6 órakor fontos elé.
nviséget a Pesterzsébetre va— József Attila-estet ren- megbeszélést tartanak. MegNAPIREND:
ló leszállítás helvett elíekoVarga
a
pesterzsébeti
kötdez a VAOSzituIlurcsoport- jelenés kötelező.
Szerda, október 6.
szövőgyár munkásaitól több tézték.
ja
vasárnap,
október
9-én
8
Nemzeti Szinház 7 órakor:
A szegedi munkásbiróság
mint 70 mázsáról szóló gaórakor a Zsótér-há* kultúrCsongor é s Tünde.
— Az alsóvárost VHBSs va- bona vásárlási
engedélyt a súlyosan terhelő vallomáBelv iroM Mozi 1 6, 8 óra- termében.
sárnap jólsikerült műsoros es- csalt ki azzal, hogy vidéken sok es a bizonyítékok alankor: Párbaj Siernábnn.
— AZ UJSÁGIRÓOTTHON tet rendezett Russajáráson aa
Sííetii'lívt i'iiiu- , • ••>» 4. (i.FUZIONÁL A FÓRUM KLUB- ottani VHBSs meghívására. A olcsóbban szerzi meg a ga- ján Varga Tóth Imrét há'8 órakor: Vissza az uton.
műsor után jólsikerült táncmu- bonát és azt maid elküldi a rom és félévi fegyházra, id.
Korzó MOZJ 4. 6. 8 órakor: BAL. A Szegedi Újságírók és latságot rendeztek.
négyévi
munkásoknak. Á kötszövő- Hegedűs Jánosnál
Művészek Otthona kedden délNyomorultak.
segéd Vásárhelyen szövetke- fegyházra és 500 forhil pénz—
Felakasztotta
magát,
mert
után
Both
Béla
elnökletével
Somogyi könyvtár nyitva van:
birságra. Széke'v Szűcs Isttartott, elfogyott a bora. Tandari r a - zett id. Heged üsnével é s vánt pedig másfelé i börtönbél köznapokon 5) órától 19-lfl rendkívüli közgyűlést
jos
53
éves
feketeszén
földműSzékellyel
s
elhatározták,
j
Egyetemi Könyvtár reggel amelyen egyhangúlag
kimond- ves hétfőn eate kamrájában felhogy a nagymennyiségű ga-J re és 5000 forint pénzbírság8 oriálói este 7 óráig van ták. hogy fuzionálnak a Fóram akasztotta
magát és mire ráta- bonát közösen
vásárolják { ra ítélte.
nyitva hétköznapokon.
Klubbal.
láltak, meghalt. Két búcsúleveSioltálato' »vft«ysjerl(irak;
— C s ö v e k Erna elv társnő, a let is hagyott hátra, amelyekBarcsav Károlv: Tisza La- jeles "zenepedagógus a kultusz- ben azt írja, hogy tettét étetjos-körűt 32 Bulcsú Barna: minisztérium megbisá sából ked- untaágbói követi el. Tandari,
Kálvária-tér 7. Dr. Löbl örök. den látogatást tett a Konaer- akinek csak néhány töke szóB Irizár Jenő- Kletatsberg-tér vtttóriumban, ahol a tanárok lője van, as elmúlt években
Propaganda felelősök (üzenő, BUDAPEST 1 5.30: Hajnal* z.
'4. Selmeczv Béla: Somogvl- óráin jelent meg és behatóan néhány nappal szüret után,
telep IX uica 489.
tájékozódott a« intézet helyze- amikor bora fogyó fél ben volt, szakmai) értekezlete ma délután Ó30- Falurádió ö 45 Keegc'i
téről. Este a szegedi zenei élet minidig öngyilkosságot követett 6 órakor a szakszervezett szók- torna 7 00; Műsorismertetés
képviselőivel a Fórumban foly- el, de tettei még idejében ész- házban. Pontos megjelenés kö- 9.55- Áttelepítési korinam-bizKakaaszéhlűrdőre
tatott eszmecserét Czövek eív- revették.
tosság
közleményei.
10.'Hí:
telező
Hírek 12.00: Harangsro, hí— Mtatélévl börtönre ítélték
rendezett kirándulást a gájr társnö.
A
Szállítómunkások
Szakszerrek: 14 00: Hírek 1Ö15: Ha— A debreceni népbiróság >Sz*p Józsit*. Julius folyamán
gyár üzemi bizottsága. .4 heft hétfőn
és kedden tárgyalta Far- veszedelmes, országosan kötö- vezetének évi közgyűlése u » dióttiola: 1555" Műsorismerfárasztó, nehéz munka után bol- kas István szegedi vaseszter- zött betörőt fogott el a sze- délután 8 órakor m szakszer- tetés 17 00: Hírek 20 00 Hídoy örömmel indult neki min- gályos üá borús és népellenes gedi rendőrség Szovák István vezeti székházban. Pontos meg- rek, sporthírek 20 20 tlüre*
denki az útnak vasárnap reggel, bűnügyét. Farkas egy munkás- aliasz »S*ép Józsit személyében. jelenés kötelező.
és Krónika oroszul 2'2 00: Híszakaszparancsnok Szövik a múltban artista volt
a melegen sugárzó
napsütés- századnál
A Könyvkötők Szakszervezett rek, Mit haliunk holnap? 0 10
ben. Egész napon át élvezték a volt és kegyetlenül bánt a mun- és egy ízben a szolnoki rendőr- ma délután t a ^ ü l é s t tart a Hírek es krónika franciául,
friss levegőt, hangos kacagás, kaszolgálatosokkal. A tárgyalást ség fogdájából ís megszökött szakszervezeti székházban 5 órtt 0 20 Hhek és krónika angolai
Nagyobb betöréseit "Debrecen- kezdettel.
nótaszó, beszélgetés feledtette a október 21 -re napolták el.
Sz«rdft, október 8.
- U.FÜZÉR
PAPRIKÁT ben követte el és ezért nvost
napi gondokat. A fó szórakozás
.4 Mérnökszakszervezet
vea
debreceni
törvényszék
vonta
BUDAPEST
1. 7.20:: Reggé*
LOPOTt Ki- Vince r ö s z M felelősségre és ítélte el másPS- gyész alosztálya Ismét megin- w«*e. 8.00:: Jó egészség
után vidám táncmulatságra is
negyedföldműit
M*<uK?éd<dtól.
A
sor került. Nagy családként járdítja ismeretterjesztő előadás- órája. 8.15:: DéEiőUi muisita.
évi börtönre.
rendőrKisst,
aki
nemréta együtt a gyár minden tagja U
X KömönetnyilvánitA'. Mind- sorozatát. Az első előadáson, 9.00: A Pedagógus Szaksw>rv»láncokat és nem volt különbség, gen töltötte M lopásért te- azoknak a rokonoknak, vasutas csütörtökön délután fél 5 óm- zaei Zenei Tagozatának műsor*.
pott négyhónapi
fogházbün- kartársaknak énekkarnak, a te- kor a Szerves Kémiai Intézet- 9.35: Köonvü »?ne. 13.00: Leaszénhordó gyerek ős irodavetetését, őrizetbe vette.
eleit a magyar
szabadságkéeóe egyesületeknek,
halotti bén. dr. Csűrös Zoltán műegyezető,
lakatos és tisztviselőnő,
iéban.
13.15:
Magyar
nótái.
egyletnek,
valamint
mindazok—
As
alsóvárosi
MNDSr
as
szerelő és mérnök közölt.
temi tanár, rektor tart előadást:
alsóvárosi kazali iskola helyre- nak, akik koszorú- éa virágado- Szelektív Katalízis* dmen. Min- 14.lő: Zenekari muz.ika. 15.00;
állítására jólsikerült műsoros mányaikkal mérhetetlen fájdal- den érdeklődőt szívesen látunk. Takács Gitta éa Kisíafvy Foreno sansszoaokat énekel. 16.39
— 40 MÁZSA SZABAD KE- délutánt rendezett as iskola nö- munkon enyhíteni igyekezte^
Értesítjük az üzemi és szak- Falstaff. Panurge és a többiek.,
mondánk bálás köszöneNYÉR FOGY NAPONTA. A vendékeinek közreműködésével. ezúton
bessédet mondott Kőssó t e t ö»v. Tomháes Jóraefné <* mai oktatási felelősöket, hogy a 17.10: A balavasári xsiüreefc. —
szabad kenyér sülősével most Ünnepi
x Soífórlskola előkészít s » - szemináriumi füzetek megérkez- 17.30: A Szakszervezeti Tanéos
Istvánná, a s iskola
nevében
már több szegedi sütőüzem is Tóth József igazgató mondott inéiy- ós teherautó, motorke- tek. Átvehetők a szakmaközi műeoiz. 18.00: Századunk hanufoglalkozik. A hó elej'én a fo- köszönetet az MNDSs-nek, a rékpár vizsgára felelősség med- titkárságon.
18.30: Külföldi művésziek,
.30: A Fala Hangja. 20-S&:
gyasztás valamivel visszaesett, patronázs bizottság vezetőinek, reit MAIler Béla, Vár-utca 4.
H«ü szemle. 21.00: Szabadság—
KULTURHIRADO
de ez azzal magyarázható, hogy Dobó Miklós és Petykó Károly- Főposta mellett. Telefon: 548.
rabság. 21.45: Időszerű kérdiilyenkor még mindenki a je- nak, valamint a műsort renKullui
felelősök
értekeidéi*
aek. §2226: A Vöröskeresst közdező Szappanosáé Lázár Margit
gyes kenyerei fogyasztja,
csütörtökön délután 6 órakor a leményei. 22.30: Hangos be-ü
MNDSz-kuIturtitkárnak.
gyermekei.
szakszervezett székházban. Meg- sporthíradó. 22.40: 'iotóhinM:— Az angol rendőrség óriási
22.45: Zené* beszélgetés Kentjelenés kötelező.
— Pálydzut. Aa MSzMT felEgyüttes
bar.
és
jöv.
adó
nar Lajoead. 23.20: Garay Gy.
szólítja a n. 6. közönséget, hogy méretű visszaélések ügyé tan1948. évi i- félévi végleges kiA
központi,
szinfátszögdrda
a szovjet film ilnnepi napjain nyomoz. As ügy szálai egész vetés éhez a bevallást mindazok, próbát tart a szakszervezeti hegedűi, I'etri Endre zongorábemutatott Hímeket
hirrtl ja Angliát behálózzák. A nyomo- akik adőkösösségnek nem tag- székházban csütörtökön délután zik. 0.30: Hírek eszperantó nyelven.
;
meg és bírálatát juttassa el a zás szerint nagymennyiségű ru- jai, október 15-ig kellett be- 6 órakor.
Délmagyarors/.ág szerkesztősé- házati anyag forgalmi adó fise- adni. Aki est nem tette volna
BUDAPEST
H.
17.00:
ötórai
tése
nélkül
a
belföldi
feketeDalos
aktivá
ülés
október
7gébe október 10-én déli 12-ig.
meg, alonztal pótolja.
én, csütörtökön délután 6 éra- tea. 18.00: Szovjet müvé8i«k
A három legjobb bírálat — ha piacra került jogosulatlan vagy
kor a szakszervezeti székház- muzsikálnak. 18.-10: Hangos hirB kívánt mértéket megüti — hamis engedélyek alapján. Az
«dó. 19.00: Jobb későn, mint eojutalomban részesül. I. dfj 150 ügyben több magas álfáim szeban.
hai 9.30: Mnnkásénekkar. 20:
Ft, II. dij 100 Ft és a III. mélyt is kihallgattak.
A háztartási
alkalmazottak E* Hollywood. 20.30: A rádió
dij 50 forint.
csütörtökön, 6-án délután 6-kor szabadegyeteme. 21.15: Saiv
' — A MEFESz felhív mintaggyűlést tartanak a szakszer- kükb szívnak szívesen. 22.15:
den egyetemistái és főiskolást,
vezeti székházban.
Sroekan muzsika.
hogy csütörtökön délelőtt I I
órakor gyülekezzék a Dóm-té- október 17-én tartja rendes éri
ren, hogy együttesen vonulhas- közgyűlését. HatározatképtelenN y i
é f ^ - | jjőmialoa
Közlemény**
sanak fel az évnyitóra.
ség esetén október 24-én. Elnök.
Feleségemtől, sziiL DcAk MAHirdetmény, Közhírré teszem,
natór különváltan élek, érte
semmiféle felelősséget nem vál- hogy a rókusi fcdcztetéai £Ülatok.
tumás Ír ágyát ad szalmáért C6>»Kertész Márk
Kisknndorozsma réb*. Jelentkezni a peatt vámVasasszentpéter-utca 3. (Volt Bugyi gépgyári
h rovatban
közöltekért ház mellett a fedeztetés! átteHailiioii s z é k e k
napy választékban
sem a szerkesztőség, sem a ki- máson Ceglédi János épület"
adóhjvatai íclelősvcget nem
gondnoknál lehet. Polgármester,
vállat

Rádió

S

&

ÍCiSíie.'ssáedő^ H«aí8

íklmsmlm

BóiviőéS!
Si*e!néwáfc ^gyasflSete
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ROTH fcaiWttt fahMtorwvár

SZEGED! BÚTORIPAR

ós KerB$ketfe«nii

Részvénytársaság

felszámolása

rendkívül
Kelemen-utca s.

alaif

a Szagetli Mérnijkszakszeivszsí Vegyész Blosziáiyábs®

íetvesz
a KÖZÉRT
Ajánlkozásokat
óleíleirásotti a KOZÉlíT ignagatósága
címére kérjük: Budapest,
IX. Soroksári-ut 58.

é

1 9 4 8 október

Úi

7 - é n délután

fél 5

Csüfös Zoltán műegyetemi
rektor
S z e l e k t í v kataíí 2 1 3

órakor

tart

előadátí

címen.

Egyetemi Szerves Kémiai Intézet, Dóm-tér

Minden

érdeklődői

színesen tát a

Vezetőcég

BMMfa, IMI október 6.
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A legrégibb szervezel! élelmezési munkás

Gubics János

a mult harcairól

és a Szakszervezeti Kongresszus jelentőségéről bes/él
A szegedi Trebitsch péküzem'
ben dolgozik Gubics János, az
ország legrégibb szervezett élei
ttezési
munkása. Hatvanhat
UTCS, de még fiatalos fürgeséggel mozog munkahelyén.
Az élelmezési
csoportban
Igen komoly tevékenységet fejt
Iri. A hossza munkásmozgalmi
mult tapasztalatait hasznosítja
most fiatalabb munkástársai javára.
Munkáját legmagasabb
helyen is megbecsülik. Nemrégiben diszoklevéltet és pénzjutalommal tűntették td. Az.élchne*ési munkások nyáreleji országos kongresszusán a magyar és
idegen küldöttek perceken át
melegen ünnepelték.
Tömegszálláson
10 K r a j c á r é r t

ség visszaküldött Szegedre, tovább szervezkedni. Most már
bojkottal állítottuk meg a mun
kát egy-egy műhelyben. A bojkoítok, sztrájkok évekig folyta
tódlak. A munkásmozgalom országosan is nljtt Kemény harcok után 1914-ben sikerült a
10 órai munkaidőt, a vasárnapi
munkaszünetet kiharcolni. A fizetésünket is 200 százalékbal
felemelték.

ft harcok újra
kezdődnek
A háború alatt megpróbáltatások sorozata kezdődött.
A
szakszervezeti vezetőket frontra vitték. Én is elkerültem Szegedről, majd vissza jöttem, de
katonai pékségbe osztottak be.
A forradalom alatt fellélegzettünk. No most sikerül minden
törekvésünk. De a munkásság
megoszlott, komoly hibákat követtünk el és eljött H o r t h y . . .
A háború alatt ketten-hárman tartottuk fel a \
szegedi
csoportot, a forradalom után,
1921-ben azonban sikerült újra
bővíteni. A Maros-utcában, a
»Kiskaszinó« helyiségében indult meg a szervezkedés. 1927ben már elég sokan voltunk, de
ekkor már ú j r a üldözni kezdtek bennünket.

A XVII. Szakszervezeti Konsszus
előtt felkerestük Gui elvtársat. Felkértük beszéljen emlékeiről és a kongresszus
Jelentőségéről.
— Szörnyű nehéz voJtt a helybetűnk, amikor én a szakmába
kerültem. Embertelen körülmények kőzött, napi 18—20 órát
kínlódtunk:' A sütőmunkások
éhbérért dolgoztak. Még anynyit sem kerestek, hogy családot alapithassanak. Ritka volt
a nős pékmunkás. TömegszálláG5mbŐ5„Hkv!dálna"
sokon laktunk. Szegeden példást három ilyen volt. A
tiszta
— de nem sikerül
péksegédek 10 krajcárt fizettek,
— 1932-ben még fokozottab« piszkosak 20-at egy-egy éjszatabban lángoltak fel a harcok.
kára . . .
Gömbös Jlikvidálni'
szeretett
Sgfrájkfanya volna bennünket, de nem sike-

K

rült. Kibírtuk a »Hi%ratásszervezet« támadását is, de alaposan lemorzsolódtunk. A rendszer — sajnos — nyomott bennünket, a detektívek minduntalan a nyakunkra jártak. Volt
idő, amikor éjjel a Hétvezérutcái mnnkásházat
őriznünk
kellett. Közvetlenül a háború
előtt már munkát sem-kaptunk.
Fekete listán voltam, sem
a
szakmában, sem másutt nem
vettek fel. De átvészeltük a második háborút is és megél tük a
felszabadulást.

Uj éle! k e z d ő d i k ! . . .
— Azóta u j élet költözött be
hozzánk. Az a szervezet, ámelyben néha másodmagammal voltunk csak a múltban, u j erőre
kapott
— Nagyon Őrülök, hogy az,
amiért majd ötven évig harcoltam, küzdöttem,
megvalósult.
Erős, szabad, független szervezete van a munkásságnak. Ennek a szervezetnek ujabb és
ujabb feladatokat kell még meg.
valósítani A saját országunk kiépítése közben. Többek kpzött
irányítani a termelést, biztosbani a szakmunkásokat, nevelni,
tanítani. U j embereket állítani
a mi helyünkre.
— Ez a szakszervezet kongresszus a magyar munkásság
nagy ünnepe. Én hiszem, hogy
nagyon komoly munkát fog kifejteni — mondta Gubics János
elvtárs, az ország legrégibb
szervezett élelmezési munkása,
a nagy harcok r é s z e s e . . .

szegedi tudományegyetem
csütörtökön t a r t j a évnyitóját. Uj arcok, u] fiatalok jelennek meg az egyetem padjaiban is, olyan fiatalság, amelynek soraiban már
nagyobb
számmai láthatjuk a munkáság és a dolgozó parasztság
fiait, leányait vagy legalábbis
azoknak az értelmiségieknek a
gyermekeit, akik ezzel a két
dolgozó osztállyal
küzdenek
együtt hépünk boldogulásáért-

\

ben a munkában szükség van sí
demokratikus
meggyőződésű,'
professzorok együttműködésére.
Közösségi tanulás kerül ezután
előtérbe az eddigi individuális
tanulás helyett. A tanulókörökben, a szakkörökben a hallgatóság mélyére nézhet majd a
szakproblémáknak és az egyes
intézetek köré csoportosulva tudatosan készülhetnek arra, hogy
vezetők, szellemi életünk irányitói legyenek.
ermészetesen ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy
világnézeti sikon, politikailag is
megfelelően képzett értelmiség
kerüljön ta az egyetem padjaiból, Laboratóriumaiból.
Nem
»szákbarbárokra* van szükség,
hanem jót képzett, világosan
látó, a népi demokráciát magáénak valló szellemi
dolgozókra, akik hasznosat, n j a t tudnak alkotni, szolgálni tudják
és akarják a fejlődést. Népi demokráciánk mai fejlődése, a
munkaversenyek
eredményei
megteremtették a
lehetőséget
ahhoz, hogy a MEFESz minden támogatást megadjon ehhez
a munkához. Nemcsak világnézeti fejlődését biztosítja a hall*
_
' nak előadásokkal, kulturális "lehetőségek,
hangversenyek, színház, mozi biztosításával, de ezenkívül a rászorultak segélyezéséről, ruhaellátásáról, kollégiumi
lakásáról,
étkezéséről is gondoskodik.

gyetemi ifjúságunk legjobbjai a MEFESz-be tömörül- T
E
nek, amelynek szegedi szerve-

zetét megtelelő, felelősen gondolkodó, öntudatos fiatalok irányítják. Ujszellemü már ez az
ifjúság és vezetői sem a régi
tányérsapkás tüntetések, levitézlett öregdiákjai. Az egyetemi ifjúság mai vezetői Szegeden is főként két
irányban
igyekeznek
mozgósítani
az
egyetemisták és főiskolások tömegeit. Az egyik a tanulás,
a szakmailag képzett egyetemi
hallgatóság kinevelése, a másik
pedig a helyes világnézet kialakítása. Az egyetemi ifjúság ugy
tua leginkább felzárkózni
a
munkaversenyek üteméhez,
a
gyárak többet, jobbat termelő
munkásaihoz, ha a maga vonalán »többet termel*, vagyis többet tanul. Ezért helyeződött az
egyetemi munka középpontiába
a »Tanulj többet mozgalom*.
Ezt a célt szolgálják a kari
j ember típusának kell tetanulókörök, amelyeknek tagjai
hát kiformálódnia egyetea MEFESz-tagáág legjobbjaiből
meinken, igy a szegedi egyekerülnek Ja.
temen is. Meg kell teremtődni©
inden karon
megvalósul a demokratikus szakérteimisé
végre ez évben az okta- típusának, mert nem képzelhet
tási reform. Ez a beállott vál- , el külön szakképzett ember éa
tozás az egész egyetem oktatási j külön
demokratikus
ember,
képét megváltoztatja
majd. i Hisszük, hogy a MEFESz szeNem lehetnek többé
csupán j gedi vezetősége jó munkát vészigorlatokra biflázó egyetemis- j gez ezen a téren és a most
ták, hanem szükséges lesz. hogy * kővetkező tanulás©
esztendő
megfelelő szakmai érdeklődés is 1 meghozza a maga sikereit,
nyilatkozzék meg bennük. Eb'
L. T.
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a „Pillében"

Az AüOüdi Tudományos— Ilyen helyzet arra kénytteritett bennünket, hogy szerIn é e t
vezkedjünk.
Tizen 1902-ben
els6
előadd
illése
tóakilőttük meg az első élelmeVasárnap a központi egyezési csoportot Szegeden. Akkor
tem aulájában rendezte meg
zaég önképzőkörnek neveztük.
az Alföldi Tudományos Intézet
Munkánkat azzal kezdtük, hogy
első elöaaóüiését. Dr. Bartucz
a pékmunkásokat kiemeltük a
i Lajos igazgató megnyitó be-,
>hrmpenproletár« sorból, öntuI szódében az alföldkutatás n e m datra ébresztettük. Rá igyekez| aeti és nemzetközi jelentősé.
tünk bírni őket, hogy emberjgéről beszélt, majd felhívta st
ként éljenek. —
. figyelmet arra, hogy a kultusa.'
[minisztérium támogatása melr
— Egy év múlván
1903-ban
ílett a város
vezetőségének,i
már sztrájkot kezdtünk. Abban
közönségének anyagi és erkölaz évben Magyarország 45 vácsi támogatására is szükség
rosában egyszerre hagyta abba
van. Seres József szabadműve• munkát minden sűtőmunkás.
lődési felügyelő a sándorfalvi
Szegeden nyolc napig tartott a
paraszttársadalom
múltjáról
« t r á j k . Mi a Csongrádi-sugárés földreform utáni helyzetéuíi »Pille« kocsmában tanyázről t a r t o t t előadást.
Énnek
tunk. Ott volt a sztrájktanya
keretében a sándorfalvi kisaz
érdeklődés
és
lelkesedés,
igazi
tudás
fegyverét:
a
Szabad
Az
utcai
és
házi
agitátorok
parasztság polgári kapitalista
Napi 14 órai munkát, mosdót,
megnyilatko- fejlődésének kilátástalan perw
százai lepték el vasárnap a vá- Népet. Több volt ez minden amely mindenütt
törülközőt követeltünk.
enged spektivájára és a szövetkezeti'
a sát- zott, csak következtetni
rost és a környező falvakat, ta- eddigi sajtókampánynál,
és még mozgalom u j
mezőgazdasági
nyákat egyaránt. Harcosok vol- rakban munkások, egyetemi ta- arra a megnövekedett
Egyezkedés négy
parasztok egyre növekvő tömegre, amely- életformát kialakító szerepére
tak, kezükben fegyverrel, ame- nárok, honvédek,
rendőrkapitány elöff lyet széthordták a
kenye- mutatott rá. ökrös László, a
nagy nek valóban mindennapi
dolgozók osztogatták a dolgozók
fiatal népzenekutató hangulare
lesz
a
Szabad
Néppártjának
központi
lapját.
Az
között,
hogy
kezükbe
adják
az
Nyolc nap múlva a sztrájk
tos előaoásban ismertette egy
vezetőit behivatták az ipartesszőregi népi zenekarnak, a töktületbe. Az ipartestületet rendciturásoknak zenei műveltségét
őrség vette körül.
Megjelenéés a falu kulturális életében)
betöltött szerepét.
Legközesünk után lezárták az ajtókat és
lebbi előadásában a tökcitumegkezdődtek a tárgyalások. A
rások zenei bemutatókkal i»
mesterek soraiban ott ült Szeszerepelnek majd.
ged mind a négy rendőrkapitánya.
Az Alföldi Tudományos InÖtévi I e g y h á z r a itó to a m u n k á s b ' r ó s é g a z á l l a m p é n z é v e ! s p e k u l á l ó
tézet továbbfolytatja előadásA munkát nem vettük fel,
B a k ó Mthölyt
sorozatát, amelyre eznton is
mindannyiunkat vezetőket vagy
a figyelmet. Meg keü
kitoloncollak vagy más eszközBakó Mihály, Kunágota fa célhitelre kapott pénzt sa- j A sertéskeresked^t a sze- felhívjuk
hogy ezek a főVei távozásra kényszeritettek a leggazdagabb sertéskereske- ! ját céljaira fordította és ez- ! gedi munkásbtróság
ötévi állapítanunk,
ként népszerüsitő tudományos
Tárosból.
dője, néhány hónappal ez-í zei nemcsak kőzöns 'gessik- fegyházra, kétezer - forint előadások sok'kal nagyobb érBudapestre mentem. Két hét előtt 25.000'forint 'célhitelt dasztást, hanem a k'özcllá-! pénzbüntetésre, ötezer fo- deklődést is megérdemelnének!.
múlva a szakszervezeti vezető- kapotb a
KüLBART-fól, tást és a hároméves terv ér- j rint vagyoni elégtételre, va-

Gazdag serléskereskedő
esele
a KULBART 25.000
forintjával

hogy azon sertéseket vásároljon és hizlaljon. Bakó a
BURGONYA
elálló, elsőrendű fajták, min- kellő időre nem szerezte be
den mennyiségben kaphatók. a sertéseket és amikor nyoügySzegedi Földműves
Szövetkezet mozást indítottak az
Szent István-tér 2., és Szent ben, kiderült, hogy a pénzt
saját céljaira költötte.
Mi! -Ív u.'ca 6.
A gazdag sertéskereskedő

bün- 1| lamint kitiltásra és itéleté- A V T Ö , M O T O R
dekeit veszélyeztető
cselekményt követett el. Ba-! nek hírlapi
közzétételére
ÉS KERÉKPARGUMIK
kó a célhitelből 5000 forin- Ítélte,
SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA
tot egy barátjának; adott kölcsön, 7000 forintot személyl g á r
gépkocsija, 80ÍX) forintot peftraitioion lemez*B o
GT IMI JAVÍTÓNÁL,
dig teherautója javára forifrndnrDalotávai szemben.
II Kovács Ibolyától Ilid-a. 6.
dilott.
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A
Labdarugóink vasárnapja

Készüljetek

a

Szakszervezeti

Tanitcs

XVH.

kongresszus

Egyheti szünet utá* a labda- akarják a gyászos szolnoki vesántzk
méltó
megünneplésére
rogóbajnokság valamennyi o n - reségüket. Ez a játék is a statályában teljes fordulót játssa- dionban kerül lejátszásra a
SzVSE—MKUMTE eiömérkőzénak csapataink.
Az NB I-ben a Szöged a eeként.
Szentlőrinccel kerül ssem be a
NB III-as csapataink közül
Ferencváros iillőiuti pályáján ketten idehaza a esc repes sori
szombaton vagy vasárnap. A pályán játszanak. A Móraváros
REKAMIÉ, alig használt, olcsón BELVÁROSI IL emeleti n t e IMUÍMzas
5 eladó. Szent Gyöngy-utca 8., naa festett négy szoba, haüea,
szegedi piros-retoetéknokmos-ellenfele a Makói MTE, a Pos- B
tam formájuk alapján kevés az tásé pedig a HMTB csapata MEGBÍZHATÓ mindenes bejá- földszint 2.
összkomtortos, remekül nuvresélyük, hacsak az egyhetes pi- lesz.
rónő j ó hetyre azonnal elhe- DIÖFÜRNKE08 hálószobába torosztható lakásomat azonnal rihenő és az eheti edzések nem
Szent Antal-utca 12., eladó. Páriei-körut 6., as ud- adom költségmegtéritésseL JelA Honvéd Szentesen az Sz.lyezkednie. mosást
javítanak a csapaton.
vállalok.
ige: lAlkalmi.^.
varban az asztalosnál.
MÁV, a Rákóczi pedig Vásár- ugyanott
soffőráüást FÜZÖGEP, sima körforgóé, Sin- EGY szobából álló udvari laAz NB II. ötödik fordulójá- helyen a HTVE-vel kerül szem- MOTORSZERELŐ
nak legérdekesebb mérkőzése az be ugyancsak pontszerzési esély- keres sSzereiő* jeligére a ki- ger varrógép, Orion világvevő rá- kás komplett hálóval 2500-4*%
adó han.
dió eladó. Csongrádi-sugárut C5. átadó. Külön félháJő, sparherdt,
SzVSE—MKUMTEszegedi rang- Iyel.
OLCSÖN vállatok pulrover és KISMOTOR minden
elfogad- rádió, stb. eladó. Partizó,n-n. 8
adó, amelyet a stadionban játA kerület 1. osztályában ez- keztyü kötését, hozott anyag- ható árért sürgősen eladó. Kbszanak le. A papírforma az
gy Küi.öwwinr' ^
zinczi-utca 11.
Újonc njszegediek győzelmét jel- úttal elsőizben valamennyi sze- ból. Tus kás-utca 5a.
zi az eddig pont nélkül az gedi csapat itthon játssza le BÚTORT adós: annak, aki állás- VESZEK viTlanyóradoszámoiót, HENTESÜZI.IVI' teljes hei-eButolsó helyen álló vasutas csa- mérkőzését. Az SzVSE Kiszom- hoz juttat sürgősen. Pontos cí- 220at. Tündér-utca 4a.
átadó. Erd. Tálmr-tu
borrai a stadionban délben, a met kérek Gyertyámos-utca 6., NAGYON szép ebédlőt,utor ol- dtezé'isel
pattal szemben.
5., Vargánál
SzATE Mindszenttel á Szabad- házeflügyelőnoir 'leadni. Esetleg csón eladó. Tisza Lajos-körút ÉLETHŰ
mutogat, fog tömés,
A szakszervezetiek csapata a ság-téren délután, míg a SzEAO idősebb magányos férfihez ház- 27., em. 8., délelőtt.
foghúzás felelősséggel, olcsó
másik újonc, egyben ugyancsak a SzAK-kai ivz Ady-téren való- vezetőnőnek.
FEHER szekrény, ruha szekrény, árban Rácz Géza fogász, Miksereghajtó Mezőtúrt kapta el- színűleg délelőtt játssza le baj- PERFEKT gyorsíráshoz és ön- asztal,
függöny, plüss dívány száth Káimán-uíca 12.
lenfélül. A papírforma i t t a nokiját.
áfló levelezéshez értő férfi v. eladó. Pálné, Paosirta-ntca 1L FKATER müszerészmesterlwz
szegedi csapat biztos győzelteresek, aki vo- SZAR AZ, ágynak való szilfát Szeged, megérkezett az eredeH
A II. osztály 12 mérkőzésé- nő tisztviselőt
mét igéri, csak a gólar&ny alavagy kerékáron 5 és 10 veszek. Kovács kocsigyárió, Tö- •Indiai specíái gumira gaszté
kulása
Bizonytalan,
amire ből hét, az ifibainokság vala- naton,
kijárna két község- rök-utca 7.
'nycrsgum 1 o(rínU. Kitrérve h
ugyancsak rá kell menni a pi- mennyi mérkőzését itthon jfttsz- kilométerre'
be.
»
Korrekt*
jeligére.
FEHER mély gyermekkocsi 86 kapható a vezérképviselet két
szák
le.
ros-fehéreknek, ha feledtetni
MEGBÍZHATÓ, jói főző, egész- forint, keményfa
pontil raktárában. Fráter tífiséges, magányos, gyermektelen 65 forint, gyermek
szierészmcsternél, Szeged. Bem
59 éves jobb asszony elmegy forint. Gyöngytyúk-utca 20.
A DLASc 1. osztálya táblázata ószi hónapok során játékvezető vidékre és tanyára főző-gawí- ELADÓ "jókarban íévft fehér tábornok (Rőka)-ulca 2 V o"
kerékpárok, varrógépek spetanfolyamot rendez Szegeden. asszonynak, gondviselőnek,' csak
mély gyermekkocsi. ZőldflMZ. ciális javítása. Békebeli tfu1. Mezőhegyes
16:10 8 A tanfolyam iránt, bár termigyermektelen
magányos
intelli2c.,
Csillag-tóméi.
ü. SzATK
12:13 8 nusát még nem tűzték ki, máris
zománcoaás, nikkelezés, hegöntöttvas- geszfések, gumik és az Ssska
3. SzAR
16: 6 7 nagy érdeklődés nyilvánul meg. gens gazdálkodó férfihez. Meg- FEHER zománcos
beszélni
csak
személyesen
szerfürdőkád
eladó.
Orgona-utca
6a.
A. KMTE
17:10 6 Jelentkezni a szövetség Hajnóalkatrészek kaphatók, .favitá6. KMTR
15:11 6 ozi-utcai székházában naponta da és szombat délbe Kátainál, emeret.
sokért 1 évig felelek. DijmeaAttila-utca
3.
10:11
VEKNEK nős dióía bidermeinr tes műszaki szoleálat. —
6. DKMTB
este 5 és 7 őra között lehet.
ZÖLDSÉG-, gyümölcs- és baríróasztalt (esetleg caeresanya rékpárkölcsöneés
9: 8
7. BTR
romfikereskedfshes közreműkö- fából). Jelig®: »Antik botor*.
11:11
8. Mindszenti '
Elutasították a VAOSz és
dő pénzestársat keresek. Cim a FOTELAGY, barna plüsshura*- KARPITOSMITNKAK késaaté^o
10:11
9. SzVSE
az Erdőigazgntóság óvását
éa javítása lego3cv'>hInin Sj.wkiadóban.
12:15
tal, modora, forma, alig
10. Nrvo '
hay kárpitosaiál, Kálvária-u. %
Az
üzemi
labdarugó
bajnok10:14
MIND
ENESN0T
ellátássaí,
fügnált,
eladó.
Római
-köret
16.
11. KAO •
ság döntői során, mint "isme- getlent., azonnali 'belépésre fel- ELADÓ nöi télikabát, 33-as n « Dáai-ntea sarok.
4: 7
12. SzEAO
retes, az Erdőigazgatóság és a vesz Kálvária-utí vámház ven- félcipő, vasutasoknak koszttal OROM nézn i i Liebmann szenB5:10
13. CsMTK.
üvegen. Fotó-laboratórium —
VAOSz megóvta a Dobó gumi- déglő.
4:13
lakás. Zoltáa-u. 19., flds*. 2.
14. flMTE
Kelemen -utca 12.
gyár ellen elvesztett mérkőzé- FASZíXKtHORDö kerékpárral
BOXKABáTOSiAT és niüideoAz Cköivivóbajnekság táblázata sét, azzal az indokkal, hogy an- vagy kézikocsival rendéHceaő
m
—
w
w
m
T
s
—
m
nernö bőrruhát megrendelPsre
nak csapatában két jogosulat1. Nagykőrös
23: 4 4 lan játékos szerepelt. Az óvást mázsánkint fizetenriő díjazás KATONA Lászlómé g o r s i r ó - kyszitünk. Szalzóipari Szövetkeellenében
kerestetik.
Partizán
2. Martfű
12: 4 2 mindkét esetben elutasították,
és gépiróiskoiái ii>an. K ölese v- zet, a Korzó Mozival s z e m b ú .
3. EMOSz SzIT
9 : 7 2 mivel a két játékos a Dobó (Vitéz)-utca 28.
utca 10., beiratkozások kezdő HASZNÁLT fórfl kalapokat, vc4—5. Gyula
8: 8 1 csapatában a rendező bizottság
ós
haladó tanfolyamokra. Elő- siek magas áron. Báró JósíkaA
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4—5. Mezőtúr
8: 8 1 engedélyével játszott.
készítés irodái és tanítói vizs- atca 30., 1. 14.
6. Halas
7: 9 0
HELYEGEIT legjobban nálam
MAGANYOST élete végcig el7. Makó
4:12 0
A MEFESz sportosztAlyónák értékesítheti. Falus béiyeg3ö&- gákra.
iskolásokat, lei- tartanám kertes magé nh érőért.
8. Orosháza
4:12 0 fegyelmi bizottsága a Népi Rüp- reskedés, a fogadalmi tem- ALTALANOS
nőt teke t is, olcsón tanttok. — Oim a kiadóban.
résztvevő plomnál, tskola-utca 29.
9. Vásárhely
0:16 0 lalidabajnokságokon
Gyértyámos-ntca 8., II. 8. HAR03rPET> \IÁ)S
líambur-ar
jogászkari csapat tagjai ellen
Asztalitenisz
sportszerűtlen
magatartásuk I ^ O 7 h á 6 r á l & ékszerész GAL Ferencné gyorsíró- é s aongora, kilogástalan áltapctflépiröisfeolája előkészít, irodai baa bérbeadó. Széchenvi tér ±
A* NB II-be került HAPOEL miatt a következő határozatot
Kárász-utca 14
berkeiben szorgalmasan készü- hozta. Szittner Andrást kéthó- keresek kar- é s zsebóráikat és tanítói vizsgákra. KlamSSL Horváth gvömölüsűzlct.
CIPESZMí HMLY, a'si- o n , * " . 1
lődnek az u j bajnoki Idényre. napra eltiltotta a sportesemé- íveckerórát is), ezüstöt, brií- tér 3.
forgalmitó, másra is jó 15 > • Az együttes indult a nagykő- nyeken va.ló szerepléstől ezen- liánsékszereket magas áron. —
TaKTS"
rint költözkö íési dijjai őt eí i
rösi Arany János-hét
verse- kívül MEFESz-tagságát egy Óra- és ék szerjnyitást vájlalok.
SZOlíA-kopyba, kamra, p a - azonnal. Cim a kiadóban
nyein, ahol egyik kiválő tehet- évre felfüggesztette, veszelovjogfolytonos á^rs'
ségű ifjúsági játékosa, Klein, szln Lászlót két hónapra til- CSERESZNYEFA é s meggyfa-' dolt, átadó költözési dij meg- KOCSMA
veszünk. Barna Kés- téritésse.l. Somogyitelep 34. u. betegség mú'tt eladó, vagy kiaz igen nagy és erős mezőny- totta el a sporteseményeken rönköt
Rigó-utca 38.
adó.' Csongrádi-sngárnt 6.
1007.
ben megszerezte a* ifi egyéni való szerepléstől. A csapat töb- gvár,
összkomfortos, BrtBKAIUTJAT festetni, javít-,
bi tagjait pedig feddésben ré- BRUNSVIGA számológép pri- EGYSZOBA,
bajnoki címét
eladó. Megte- belvárosi lakásomat költségmeg- talni akarjai Keresse fél bizaszesítette. A fegyelmi bizottság ma állapotban
Jakab Lajos-utca 0. téritéssel átadom. Cim a kiadó- lommal Gábor Imréné, OthaLabdarugó
határozatát a Nagyszegedi és kinthető
1
nyevsgumlragasztó á ban.
lom-utca l b
játékvezető tanfolyam indul
Csongrádmegyei Népi Sportbi- ANGOL
Vidra-utcában
kaphatói
ÜveA déli JT a játékvezető gár- zottsággal is közölte. MEFESz get tessék hoznll Vidra-utcai ELCSERELNEM rókusi tem- REDÖNYKCSZITES, re lőiiy japlomnál lévő olcaóbérn ií szo- vítás, Redőnyipartól, ReforrzAdája utánpótlása érdekében az Sportosztály fegyelmi bizottsága kerékpárosnál t
bás, összkomfortos szép lakáso- tus-paiota. melogforrás kútnál.
ÍRÓASZTALOK, kombinált be- mat Belvárosban lévő egyszo- DOLGOZÓ cimnazistökat és kórendezések, mindenféle báto- bás összkomfortos szép Inkáé- zépískolá-okat instruál, viisgArok vétele, eladása Singemé, ért. »Mielőbb« jeligére.
na előkészít egyetemi hallgatóTörök-utca G., kapuval szem- KÜLÖNBE.TARATD csendes bú- nő. Cim a kiadóhivatalban.
Tájszínház&naH w l l s o r a :
ben.
torozott Szobát keresek »Azoc ÜZLF/l'HF.LYTSEG n város legPéntek, október 8. Szatymaz: IDEGEN GYERMEK.
ELADó használt épületanyag, nalu jeligére a kiadóba.
jobb helyén átadó, vagy a « » Október 15-é n Alsóközponton: SCAPIN CSINYJE1
fa, cserép, tégla, ajtó, ablak; ELCSERELNEM szóp
szoba- na> bérbevehetó. . Ajánlatokaí
Október 22-én: Felsőközpont: SCAPIN CStNYJEI
jókarbaa lévő nagy mángorló, konyha, speizból álló lakásom »Belváros* jeligére a kiadóba.
Temető-utca 1.
Október 24-én: Makó:
IDEGEN GYERMEK
— viz, is bent — kétszoba, für- tS -.KKAHATOK hosszú é s röBELYAROSBAN, Soeuthárom- dőszobásért. Cím a kiadóban. vid, férfi és nöi mérték utfaí
ság-ntca 18., sz. ház, beköltöz- ELCSERÉLNÉM
felsővárosi elsőrendű bőrből, festések H
hető Jakóssal eladó. Érdeklődni szoba-konyhás, speiixjs laki- iavitísok szakszerűen ké'^MNemzete
ugyanott.
som egyszobás kom fontosra — nek Csordás börruhakészM©VASHORDOK,
petróleumos, Cim a kiadóban.
•nesternói Szcid Miktós-n. T.
kétfenekü és egyfen&kii eladó. SZOBA-bonyhás lakált
kereCsongor és Tünde. »E« bérlet 1. Újszeged, Gyergyói utca 13., sz. sek költségmegtérítésaeL ArvizSzerda, 6-án 7 órakor:
ÜELMAGVARUHSZAG
Bíirkcitsor végén.
Onuepi előadás.
poilükai najáiap.
utcái 41
HASZNÁLT, júkarban lévő cse
Csütörtök, 7-én 7 órakor:
Éva. Previh bérlet 2.
Felelős szerkesztő:
KÜLÖNBEJARATU bútorozott
rép
kályha
eladó.
Tudakozódni
ÜR ANTAI.FI'Y GYOBGt
Péntek, 8-án 7 órakor:
Pillangói'sasszomj. D. bérlet 1. Apponyi Albert-utca 14., az szoba egy-két diáknak kiadó
Felelős kiadó:
Rendes helyárak.
udvari lakásban.
Béke-utca 15a.
Üli. ZC i-l> SÁNDOR
Szombat, 9-én 7 órakor:
Éva. A. bérlet 2. Rendes hely- KETLANGU gázrezsó eladó. — KETSZOBA-konyhás stb. lakást
Szerkesztőség"" Jókai-utca 4.
árak.
Báró Jósika utca 11., l-es ajtó keresek
költségmegtéritéssel.
Felelős szerkesztői leleton 493.
Hollósy, Dohánygyár.
Vasárnap, 10-én d. u. 3 órakor: Az idegen gyermek. Rérletszü- délelőtt.
bútorral Srerkesztösé,aj_ telefon: 1118.
i TÉLIKABÁT, fekete, használt » szobás lakásomat
ncl. Mérsékelt helvár&k.
együtt
átadnám.
*
Pl
költözése
!
állapotban
nagyon
olcsón
eladó.
Vasárnap, 10-én 7 órakor:
Em. E. bérlel 2. Rendes hety\ vonnial szerkesztőségi telefon
Oroszlán-utca 3., férfiszabóság. jeligére.
esle 8-tól: 873
árak.
BÚTOROZOTT
szotia
fürdőszo'
FATOLCSES,
00
literes
boEndékünnepélij. Szeged felsza- j rosohrdók,. kármentő, tölgyfa- bával kiadó. IL.-ott üsthöz zo- tkladóhivalal: Kárász utca I .
Hélfő, 11-én 7 órakor:
1'eicfon: 325
badulásának évfordulóján.
! kád, káposztagyala. vaskályha, máncos iisttei eladó. Mérey-u.
Az s-et telzetl uo/iemények
Csongor és Tünde. >I« bérlet 1. . vasüst eladók. Somogyi-u. 9., ö/a. w f i i . em. 8.
Kedd, 12-én 7 órakor:
Éva. »P« bériét 1.
! kettőt csengetni.
Saerda, 13-án 7 órakor:
ORVOSI rendelőnek alkalmas ttjazoltnk
,
CSAL
A
Dl
okok
miatt
kocsma
Blanco Posnet c!árultatása. A cá4 szobás lakás bútorral átadó. \ mnapíUutlu ivíl uyoi/uua.
Csütörtök, 14-őn 7 órakor:
eladó. Cira a ítíadóbaa.
Jelige: sTOOO. Csak bútorral*. H. vezető: Koara
pin cstni/fH. Bemutató W riét 3.
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